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VELKÉ PODZIMNÍ SLEVY

podzim 2005 - Hronovsko zasáhlo 

zemětřesení o síle 3,3 Richterovy škály

  P�EDVÁNO�NÍ SLEVY
JIŽ NYNÍ       

KLIDNÝ NÁKUP
  8:00 – 18:00 

AKCE!AKCE!
Vchodové dve�e
Vchodové dve�e

od 6600 K�
od 6600 K�

 Prodáváme okna z n�meckých pro� l�: ALUPLAST,GEALAN,VEKA          ZÁRUKA 5 LET !!!

          ZIMNÍ SLEVY

            St�ední škola hotelnictví 
a podnikání S�MSD, 

Hronov, s.r.o. 
Prezenta�ní akce 

pro žáky 9. ro�ník� a jejich rodi�e:

11. 1. 2012 - Posvícení
Nabízíme absolvent�m ZŠ

a zájemc�m o nástavbové studium

7. 12. 2011
Mikulášské a adventní speciality

Studijní obory
� Cestovní ruch � Hotelnictví 

� Hotelnictví a wellness
Nástavbové studium
� Moderní podnikatel

U�ební obory
� Cukrá� � Kucha� nebo �íšník

� Kucha� - �íšník � Kucha� - �íšník 
pro dietní stravování 

Bližší informace na www.hshronov.cz,
tel.: 491 483 104, 602 163 890

Dny otev�ených dve�í každou st�edu 
od 13:00 do 17:00,

po p�edchozím ohlášení na tel.: 602 163 890

 V �erveném Kostelci se o tom-
to víkendu k�tí kniha autorské 
dvojice Josefa Pinkavy a Františka 
Draho�ovského. Publikace je v�-
nována historii �ervenokostelec-
kých spolk� a její k�est odstartoval 
�adu dalších událostí, jež se váží 
k událostí jediné – oslavám první 
písemné zmínky o �erveném Kos-
telci, od které uplyne v roce 2012 
neuv��itelných 650 let. 

K�EST KNIHY



 

Větší dům se třemi byty a veterinární ordinací v Červeném Kostelci ....................................3 340 000,- Kč
Řadový rodinný dům v centru České Skalice ........................................................................1 495 000,-Kč                              
Venkovské obytné stavení Horní Radechová .......................................................................1 295 000,-Kč 
Zajímavý rodinný dům se zahradou ve Vestci u České Skalice ..............................................1 095 000,-Kč
Rodinný dům u zámku Nové Město nad Metují ....................................................................2 999 000,-Kč

Rodinný dům Červený Kostelec 
Větší rodinný dům  s udržovanou zahradou v klidné části 
Červeného Kostelce
                                         Cena: 1 890 000,- Kč

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP

 Nebezpe�í se nesmí nikdy podcenit
 I v našem okolí jsou organizace, kte-
ré na svém území skladují nebezpe�né 
látky. Další tuny toxických p�ípravk� 
kolem jsou naším okolím p�eváženy 
po silnicích a železnici.  
 Havárie p�ichází neo�ekávan� 
a m�že ohrozit okolí až v okruhu n�-
kolika kilometr�. Nap�íklad p�i ha-
várii zásobníku obsahujícího 8 tun 
amoniaku m�že smrtelná koncentrace 
par p�i nepatrném v�tru dosahovat až 
do vzdálenosti 1,5 km od havárie. Ješt� 
ve vzdálenosti 2,5 km m�že koncentra-
ce vyvolávat vážná zdravotní postižení. 
I ve vzdálenosti 4 km od místa havárie 
by nechrán�ný �lov�k mohl mít po ho-
din� vážné zdravotní komplikace. Oblak 
škodlivin se ší�í rychlosti v�tru a tém�� 
nikdy pro lidi v nejbližším okolí nedává 
�as na shán�ní speciálních prost�edk� 
ochrany. Prvo�adou zásadou p�i havárii 
s únikem neznámé látky proto je, že se 
k místu havárie nep�ibližujeme a vyhle-
dáme úkryt v nejbližším domu. Zásadn� 
nesprávné však je hledat úkryt ve skle-
pích a podzemních prostorech. V�tšina 
toxických látek je t�žších než vzduch 
a snadno vniká do podzemní prostor�. 
Tam mohou ohrozit �lov�ka i v p�ípa-
d�, že jejich toxicita nízká. I netoxic-
ké látky, nap�. oxid uhli�itý nebo dusík 
mohou z podzemí vyt�snit vzduch ne-

zbytný k dýchání. Je tedy správní rad�ji 
z�stat v co nejvyšším pat�e, v místnosti 
odvrácené od místa havárie, a pokusit 
se místnost ut�snit. K tomu se uzav�ou 
všechna okna a dve�e a oblepí se lepicí 
páskou. Jsme-li ve vozidle, minimáln� 
je nejvhodn�jší p�estat v�trat. Vždy co 
nejrychleji naladíme stanici místního 
rozhlasu, kde se nejspíš dozvíme další 
pokyny. Musíme projít zamo�eným pro-
storem nebo v n�m n�jakou dobu setrvat 
je nezbytn� nutné chránit dýchací cesty 
a povrch t�la. Je to možné i v p�ípad�, 
že doma nemáme ochrannou masku 
a ochranný oblek, a to pomocí tzv. im-
provizované ochrany. To znamená vstup 
do dýchacích cest si chránit vlhkou 
rouškou, nap�. kapesníkem a povrch t�la 
si chránit co nejmén� 
pr�chodnými materiá-
ly, nap�. igelity.  
                               OP

Mýty o...

 Bývá nazýván též všehoj ženšenový. Ženšen pravý pat�í k nejznám�jším exotickým              
lé�ivým bylinám. Tato trvalá rostlina z �eledi aralkovitých se dnes už divoce tém�� nevysky-
tuje, p�stuje se však na plantážích v Koreji, Japonsku a �ín�. Pro lé�ivé ú�ely se sklízí její 
ko�en, který je siln� aromatický a má nahn�dlou barvu. Obsahuje �adu vitamín�, minerál� 
a dalších zdraví prosp�šných látek.

Prevence stresu nebo afrodiziakum?
 Ženšen je dnes po celém sv�t� rozší�en jako prost�edek dopl�kové výživy. Bývá doporu-
�ován k prevenci stresu, p�i cukrovce a též jako afrodiziakum. �í�ané jsou toho názoru, že 
ženšen uzdravuje mimo jiné impotenci, nízký a vysoký krevní tlak, chudokrevnost, zán�t 
kloub�, potíže trávicího traktu, nespavost, únavu, nedostate�ný krevní ob�h a hypoglykémii 
(snížení obsahu cukru v krvi). Prý bylo také zjišt�no, že ženšen zlepšuje ú�innost výkonu plic, 
zvyšuje p�enos kyslíku a v souvislosti s tím významn� snižuje hladinu kyseliny mlé�né v krvi.

Ženšen proti únav�
 Ženšen je skv�lý p�edevším proti únav�, nesoust�ed�nosti, apati�nosti. V �ad� klinických 
studií bylo prokázáno, že snižuje hladinu laktátu, což je ukazatel únavy. Dále významn� zvy-
šuje p�íjem kyslíku p�i zát�ži a jako adaptogen umož�uje posilovat organismus v��i škodli-
vým zevním vliv�m. Velmi významný je jeho stimula�ní ú�inek na bun��ný imunitní systém. 
Ženšen zvyšuje nespeci� ckou odolnost organismu, zlepšuje krátkodobou i dlouhodobou pa-
m�	,  zvyšuje soust�ed�nost a pozornost, zlepšuje proces u�ení, snižuje závrat� a pozitivní vliv 
má i na psychofyzické slabosti. 

Komu jsou ur�eny výtažky z ženšenu 
- osobám, které požadují zlepšení t�lesné i duševní kondice 
- osobám, které si cht�jí udržet svou vitalitu 
- t�m, kte�í cítí úbytek sil, elánu 
- t�m, kte�í mají problémy s koncentrací 
- všem osobám staršího v�ku, které trpí obecnými potížemi souvisejícími s v�kem 
- sportovc�m, nebo	 pravý extrakt neobsahuje žádné látky uvedené na seznamu  
  dopingových substancí 

Ladislav Slezák 1.M, Mgr. Vlasta Drobná, St�ední škola hotelnictví a spole�ného stravování,
 Teplice nad Metují, www.souteplicenm.cz

Ženšen pravý
 Protože mnohé hospody�ky práv� v t�chto dnech plánují, jaké letos nape�ou váno�ní 
cukroví, p�icházíme s cennými informacemi o prosp�šnosti o�ech�. Vždy	 ty bývají jed-
nou z nej�ast�jších surovin na váno�ní pe�ení. A ne ledajakou. 
 Výzkum koncem minulého století upozornil na to, že o�echy p�sobí pozitivn� na zdraví 
srdce a celé ob�hové soustavy. V 90. letech se ukázalo, že konzumace ur�ité dávky o�ech� 
vícekrát než jednou týdn� chrání p�ed infarktem myokardu a mozkovou mrtvicí. �ím 
�ast�ji byly o�echy sou�ástí stravy, tím v�tší byl ochranný efekt, který spo�ívá ve vhodné 
skladb� tuk�. V�tšina obsažených tuk� jsou nenasycené, které pomáhají snižovat hladinu 
LDL cholesterolu (zlého) a lipid� v krvi. Navíc o�echy obsahují i proteiny, vlákninu, sm�s 
vitamin� a minerálních solí. 
 O�echy mohou pomoci snižovat zán�ty cév a zajiš	ují dobré proud�ní krve. Výše uve-
dené látky, z nich d�lají ideální potravinu pro vegetariány a vegany, kte�í jimi relativn� 
dob�e nahradí potraviny živo�išné produkce. 
 Nabídka o�ech� je pestrá: vlašské, lískové, pistáciové, pekanové, makadamové, o�echy 
kešu nebo para. Ale pozor! O�echy stromové i ty „burské“, které botanicky pat�í jinam 
(podzemnice olejná neboli arašídy jsou luskoviny), jsou kaloricky vydatné, a tedy ne-
bezpe�né pro naši linii. Také obsahují látky, které mohou u n�koho vyvolávat alergické 
reakce. Pražené nebo smažené ztrácejí své p�íznivé ú�inky, solené mohou narušit rovno-
váhu minerálních látek v organismu. Proto je lepší dávat p�ednost neupraveným o�ech�m. 
 Namísto cukroví dnes �tená��m nabízíme zdravý p�edkrm s o�echy, který se také bude 
na váno�ním stole výborn� vyjímat. 

Pikantní předkrm z kozího sýra a jablek
1 balení kozího sýra, 2 jablka, špetka pep�e, špetka tymiánu, hrst sekaných lískových 
o�íšk�, 2 lžíce medu, 100 g anglické slaniny.
 Jablka oloupeme a nakrájíme na siln�jší plátky, které rozložíme na pe�icí papír. Vále�ek 
kozího sýra rozkrájíme na plátky podle plátk� jablek. Položíme na jablí�ka, opep�íme, p�idá-
me tymián a lískové o�íšky, zakápneme medem. Navrch položíme anglickou slaninu a dáme 
grilovat maximáln� na 5 minut.
 Další výborné recepty najdete na webu ECHA v sekci Partne�i.

                                                  Text p�ipravily Ing. Lenka Dobešová a Mgr. Renata Lelková
St�ední škola hotelnictví a podnikání S�MSD, Hronov, s. r. o. www.hshronov.cz

Talíř plný chutí
a vůní

Síla a zdraví schované pod skořápkou

 Podzim už p�evzal vládu nad p�írodou           
a ozdobil ji zá�ivými barvami. P�ifoukal ka-
marády draky, otev�el hrne�ky s mlhou a nám 
dovolil nasbírat si své  plody. Ty jsme použili 
s d�tmi k podzimnímu vyráb�ní  i p�i odpo-
ledních setkáních s rodi�i ve všech t�ídách naší 
školky.Výrobky pot�šily každého a ozdobily 
jimi své domovy a n�které dokonce vyzdobily 
vchod naší školky nebo chodby uvnit�.
 My jsme podzimu pod�kovali vysazením 
nového stromu – jabl��ky na naší zahrad� 
a každá t�ída vyrobila velký strom z p�írodnin 
na památku na podzimní náladu. Vše použije-
me na výstavu, která bude otev�ena ke kolau-
daci naší tvo�ivé dílni�ky, na kterou Vás tímto 
zveme od 2. 1. 2012.
 D�kujeme všem rodi��m, d�tem a za-
m�stnanc�m, kte�í se podíleli na našem pod-
zimním tvo�ení.       Kolektiv MŠ Plhov, Ná

VZPOMÍNKA
Dne 1. prosince 2011 uplynuly dva smutné roky
 od chvíle, kdy nás navždy opustil náš milovaný

manžel, tatínek, d�de�ek, prad�de�ek,

 pan František Sokol z Náchoda.

Vzpomínají manželka a d�ti s rodinami

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 4. prosince vzpomeneme již 6. výro�í,

kdy podlehl záke�né nemoci náš syn,

pan Jaroslav Polá�ek. 
Kdo jste ho znali a m�li rádi, vzpome�te s námi.

Rodi�e, syn Tomáš s rodinou a Ji�ina – sestra s rodinou

VZPOMÍNKA
Dne 5. prosince uplynou t�i smutné roky,
kdy nás navždy náhle opustil náš drahý

d�de�ek, tatínek, manžel, syn, bratr, švagr a strýc

pan Jan Koval´ z �eské �ermné
Kdo jste ho znali a m�li rádi, vzpome�te s námi.

Vzpomíná manželka Helena, synové Jan 
s rodinou a Jakub

�� Slavnostního rozsvícení váno�ního 
stromku na náchodském nám�stí se v ned�li 
27. 11. zú�astnili p�edstavitelé m�sta. 
                                        foto Mirek Brát

RYBÁ�SKÉ A MYSLIVECKÉ
CENTRUM

e-mail: rybarina-myslivost@seznam.cz

tel.: 776 687 510
www.rybarina-myslivost.cz

Nabízíme:
• Nov� rozší�ený sortiment 
  rybá�ských pot�eb

• Sleva 20% na všechny navijáky 
  zn. CORMORAN

• Váno�ní poukázky 
  v hodnot� 200,-, 
  500,-, 1000,- K�

K. Šolcová - Náchod - Plhov
Potraviny Verner - 1.patro

„st�íbrnou a zlatou ned�li otev�eno“

NOVORO�NÍ
POŠTOVNA

NA JIRÁSKOV� CHAT�
 Jiráskova chata s rozhlednou na Dob-
rošov� spolu s odborem Klubu �eských 
turist� v Náchod� oznamují ve�ejnosti 
zprovozn�ní novoro�ní poštovny na Ji-
ráskov� chat�. Zájemci mohou novoro�-
ní p�ání, opat�ená p�íslušnou poštovní 
známkou, svým blízkým zasílat v obálce 
�i osobn� p�edat na Jiráskov� chat� již 
od za�átku prosince. P�ání budou otišt�na 
speciálním novoro�ním razítkem z dílny 
pana Zde�ka Halí�e z Náchoda a násled-
n� postoupena �eské pošt� k doru�ení 
adresát�m. Adresa novoro�ní pošty: No-
voro�ní pošta, Jiráskova chata, Dobrošov 
71, 547 01 Náchod



Úsp�ch starších žák� 
SDH Bohuslavice.

Realitní Kancelá� REKA - Helena Jarošová, 
nám�stí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765 

mobil 602 185 901, e-mail: reka.na@tiscali.cz

e-mail. adresa: reka.na@tiscali.cz
O  další nabídce našich nemovitostí se m�žete dozv�d�t v realitní  kancelá�i  REKA, nám�stí T.G.M. 

1293 (budova HIT RÁDIA MAGIC) v Náchod�, p�ípadn� na �.t. 491/428 765, 
a to po - pá od 8,15 do 16,00  hod. nebo 602/185 901 .

Nabídku našich nemovitostí pak najdete i na internetové adrese: www.reka-na.com
RYCHLOST, JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

Náchod Plhov - pronájem zavedená restaurace v�. vybavení za odstupné............................... 15.000,-K�/m�s.
Miletín - starší roubenka s poz. 551 m2,voda, el., krb.kamna, WC suché…........................... 676.000,-K�
Velká Ledhuj - zd�ná chata, 3 místnosti, el., voda, opl. poz. 883 m2, top. lokál.................... 226.000,-K�
Úpice Kví�ala - p�kná rekr.chata s opl. poz. 705 m2, voda,  el.,sprcha. WC. ..............…...... 536.000,-K�
Provodov - Šonov - pronájem RD s 1+2, soc. záz., poz. 813 m2, garáž, ÚT….......................... 6.000,-K�/m�s.
Náchod - byt 1+1,46 m2 v p�ízemí, zd�ný, r. 2017 v OV, ÚT dálk., p�kný…….................... 495.000,-K�
Police n. M. - druž. byt 1+1, 41 m2 v 3. NP, ÚT dálk., zatepleno, standard…........................ 424.000,-K�
�ervený Kostelec - dr. byt 1+3, 74 m2, 1 podlaží, balkon, výtah, ÚT dálk…........................ 893.000,-K�
Babí u Náchoda - RD s poz.751 m2, garáž, studna, 1+4, sít�, ÚT plyn…........................... 1.460.000,-K�
Police n. M. - starší RD, 4 pokoje, sít�, topení lokál., poz.106 m2, p�da…..............................748.000,-K�
�eská Skalice �íkov - RD 1+3, soc. záz., garáž, poz. 866 m2, sít�, aku ...........…............. 1.699.000,-K�
Stárkov - RD v dobrém stavu s garáží a poz. 697 m2, sít�, ÚT pevná…..........…................1.185.000,-K�
�. Kostelec Horní - RD v rekonstr. +  materiál, sít�, plyn, poz.780 m2….....................…..... 860.000,-K�
Hronov - velký byt 1+1 v OV, 52 m2 v cihlovém dom�, topení AKU…...........................…. 595.000,-K�
Náchod - starší vilka, byt 2+1 a 2+kk, garáž, poz.1 356 m2, ÚT plyn+pevná.......................1.470.000,-K�
�eská Skalice – p�kná, opl. zahrada 1248 m2, 2 chatky, vl.studna, elektr….......................... 675.000,-K�
�ervený Kostelec - p�kný 1+2 v OV, 54 m2, 4. patro, výtah, plast. okna…........….............. 794.000,-K�
�. Kostelec Horní - starší RD, p�da k vest., sklep, nová st�echa, poz. 2 173m2..................1.335.000,-K�

Kosmetický salon
Hurdálkova 206, Náchod

(naproti kinu Vesmír, 2. patro)

V PROSINCI SLEVA 15%
NA VŠECHNY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Vánoční dárkové poukázky

Těší se na Vás PetraRozínková
tel. 775 416 977


 zkušenosti s vymáháním pohledávek dle 
zák.�.280/2009 Sb., da�ový �ád výhodou


 praxe v oboru  výhodou


 základní orientace v dále uvedených záko-
nech v platném zn�ní: 

�.128/2000 Sb., o obcích, �.40/1964 Sb., 
ob�anský zákoník, 250/2000 Sb., 

o rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t�

 dobrá znalost práce na PC


 �idi�ský pr�kaz sk. B

 iniciativa a samostatnost p�i �ešení úkol�, 

kreativita, � exibilita, schopnost týmové práce


 strukturovaný životopis s p�ehledem o do-
savadních zam�stnáních,  praxi a odborných 

znalostech a dovednostech 
 výpis z evidence 
Rejst�íku trest� ne starší než 3 m�síce

 ov��ená kopie dokladu o nejvyšším 

dosaženém vzd�lání

odborného pracovníka pronájm�

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výb�rové �ízení zrušit bez uvedení d�vod�.


 spln�ní p�edpoklad� podle § 4 zákona 
�. 312/2002 Sb., o ú�ednících územních 

samosprávných celk� - fyzická osoba, která 
je státním ob�anem �R, pop�. fyzická osoba, 

která je cizím státním ob�anem 
a má v �R trvalý pobyt, dosažení v�ku 18 let, 

znalost jednacího jazyka, bezúhonnost, zp�sobi-
lost k právním úkon�m 


 st�ední vzd�lání s maturitní zkouškou


 p�edpokládaný nástup do pracovního 
pom�ru od 1.1.2012 nebo dle dohody


 pracovní pom�r na dobu neur�itou, plný 
pracovní úvazek


 platové  za�azení –  8. platová t�ída dle 
na�ízení vlády �. 564/2006 Sb., v platném zn�ní
 jméno a p�íjmení


 datum a místo narození

 státní p�íslušnost


 místo trvalého pobytu (z d�vodu kontaktu 
uve	te i tel. �íslo nebo e-mail)


 �íslo ob�anského pr�kazu nebo
 �íslo dokladu o povolení k pobytu


 datum a podpis uchaze�e

vyhlašuje VÝB
ROVÉ �ÍZENÍ  na funkci

Požadujeme P�edpokládáme

Další požadavky Nabízíme

Písemná p�ihláška musí obsahovat

K p�ihlášce se p�ipojí tyto doklady:

P�ihlášku s uvedenými doklady doru�te v uzav�ené obálce nejpozd�ji do 22.12.2011 na adresu:  

M�stský ú�ad, k rukám tajemnice Mgr. Hany Mílové, 
Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod.

Obálku ozna�te „Výb�rové �ízení – pracovník pronájm� - neotvírat“

M�sto Náchod
Masarykovo nám�stí 40   PS� 547 61

s místem výkonu práce v Náchod� 
(jedná se o pracovníka odboru správy majetku a � nancování, který zajišuje správu majetku or-
ganizace, p�ípravu smluv na nebytové prostory v�etn� výpo�tu, placení a vymáhání nájemného, 

provád�ní exekucí, zastupování m�sta na shromážd�ních Spole�enství vlastník� jednotek)

BASKETBAL
 V dalším kole Východo�eské Ligy hostil 
domácí TJ SPŠ Stavební Náchod soupe-
�e z Týništ� n.o. Za tento tým hrají pouze 
hrá�i se zkušenostmi I. �i II. ligy a to zna-
�ilo velmi t�žké, ale i kvalitní utkání, což 
se potvrdilo a výsledek byl lepší pro hos-
tující tým v pom�ru 74:83. O body za do-
mácí se pod�lili �ermák 17, Tondr 17, 
Sarpong 10, Simon 6, Van��ek 6, Prouza 
Pe 5, Pfeifer 5, Prouza Pa 4, Klimek 4. 
Domácí by cht�li pod�kovat fanoušk�m, 
kte�í dorazili v hojném po�tu a další po-
zvánkou na domácí zápasy 3.12. hostíme 
od 17:30 Ústí n.O. a 4.12 od 10h Svitavy.
 Dále d�kujeme sponzor�m: ALUROL 
s.r.o., FARMET a.s., LK Autoservis s.r.o., 
Data Life, AUTO-BRANKA s.r.o., Auto-
test TKMW s.r.o., Hotel TOMMY, Kan-
celá�ská technika Laštovic, Stavebniny 
DANTON, Elektro Drapa� s.r.o., ATM 
CZ a.s., Farmet STK s.r.o., Tapety Šolín, 
REVEAL s.r.o. ATAS elektromotory a.s.
 Dále probíhá nábor mladých basketbalis-
t� - info na tel.608-667732 p�edseda oddílu 
p.Prouza nebo tel. 777 574 743 p.�erný

PRODEJ KAPR	 A PSTRUH	
PRODEJ VÁNO�NÍCH STROMK	 

smrky – jedle
Ceny stromk� jsou zajímavé, odvislé od výšky stromk�

  Otev�eno po celý den
Smažírna a lovišt� ryb Pstražna - 7 km od centra lázní Kudo-

wa Zdrój, sm�rem na Skansen lidové architektury 
- smažírna se nachází 100 metr� od skanzenu.

* Autem do Kudowy Zdroj, první sv�telná k�ižovatka, je 
tam benzinová pumpa, dejte se na ní vlevo. Po levé ruce 

minete Policejní stanici a na další v�tší k�ižovatce se 
dáte op�t vlevo a neuhnete ze sm�ru na Skanzen lidové 

architektury ... cíl: Pstražna

Tělový zábal UCW 
ztráta 15 cm za pouhé 2 
hodiny jinak neplatíte

Kosmetické ošetření
trvalá na řasy
depilace
Indická masáž hlavy
speciální ošetření
očního okolí

ŽALUZIE

SLEVA 20% NA 
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE

ŽALUZIEŽALUZIE

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 
                 mobil 603 531 304, 

andy.skalice@seznam.cz, www.andy-skalice.cz
� shrnovací dveře � žaluzie � čalounění dveří 

� textilní rolety � vestavěné skříně � renovace bytových dveří 
� venkovní rolety � sítě proti hmyzu � garnýže

www.NABYTEKNACHOD.cz



Dveře Janků
Doprodej interiérových dveří za sníženou cenu

Dostatečný výběr v různých barvách

Prodejna Parkány 466, Náchod, Tel.: 603 345 236

800,-Kč plné      
190,-Kč kliky

1500,-Kč prosklené 
Ceny s DPH

ÚÚ
VV
ĚĚ
RR
OO
VV
ÉÉ

�
�

Nebankovní hypotéky

�
�

Tel.: 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180Tel.: 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180
www.cfservis.czwww.cfservis.cz

Jsme přímí poskytovatelé a zároveň zprostředkovatelé více věřitelů

Hypotéční úvěry – Americké hypotéky

Rychlé vyřízení – vyhodnocení žádosti zdarma

rychlé půjčky do 5 000,- Kč
individuální posouzení
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Vánoční nabídka!Vánoční nabídka!

vyplácení úvěrů i exekucí
nemovitost může být i třetí osoby

ZLATO JE VÝHODNÁ VÁNOČNÍ INVESTICE
O tématu investičního zlata jsme vás již na stránkách novin ECHO 
informovali. Toto téma se stává dvojnásob zajímavým v nadcháze-
jící době, kdy lidé pátrají po vánočních dárcích, které nejen potěší, 
ale budou i  zajímavou dlouhodobou investicí. O  mračnech, které 
si připravuje ekonomická stagnace na příští rok ani nemluvě....To 
vše způsobuje, že zlato  není vyhledáváno jako dříve pouze majet-
nými lidmi, ale zajímá se o něj dnes už široká populace bez ohledu                  
na majetkové poměry.
Zeptali jsme se pana Jiřího Kolavíka, 
majitele KM společnosti Finod - 
jednoho z  největších obchodníků se 
vzácnými kovy v  ČR: Proč nakoupit 
na Vánoce zlato? 

Osobně si myslím, že lidem není třeba 
nijak zvlášť toto vysvětlovat. Drtivá vět-
šina lidí ví co je zlato a k čemu je dobré. 
Už od nepaměti dávali do kolébky naše 
babičky vnoučatům zlaté mince, náuš-
nice a  jiné cennosti. Dnes se k  těmto 
účelům kupují např. zlaté investiční cih-
ličky. Udrží hodnotu vložené investice 
i  po  desetiletí a  nejsou znehodnoceny 
infl ací. Koupíte – li někomu k  váno-
cům zlato, neztratí tento dárek po letech 
na hodnotě. Ba právě naopak!

Ale zlatá mini-cihlička zlata k vánocům, 
to opravdu není ještě zcela běžné v ná-
chodských zeměpisných šířkách...

Lidé by měli vědět, že investiční zlato 
není dnes už jen pro bohaté a  že je 
dnes dostupné všem běžným lidem. 
Právě k  tomuto účelu bylo zřízeno 
naše kontaktní místo, aby se mohli 
lidé kdykoliv zdarma přijít informo-
vat o možnosti nákupu.  Dneska si už 
může dovolit koupit investiční zlato 
téměř každý. Investiční zlaté slitky 
existují od  nejmenších gramáží a  to 
od 1 gramu, který stojí kolem 1300 Kč 
a  další kousky jako jsou 2 gramy,           
5 gramů, 10 gramů, 20 gramů, atd…  
Samozřejmě,  menší cihličky jsou spí-
še dárkem než klasickým investičním 
instrumentem vhodným k  uchování. 
Ale stále je to zlato, kov, který je ma-
ximálně rezistentní vůči všem atakům 
poněkud rozkolísané globální ekono-
miky. Zlato si může u  nás výhodně 
koupit každý.

Pokud tedy budou mít klienti zájem 
o vánoční nákup vzácných kovů nebo 
o  další informace, kam se mohou         
přijít informovat? 
Každý zájemce, který projeví zájem    
o  diskrétní konzultaci nebo o  nákup 
zlata, nás může přijít kdykoliv navštívit 

do  našich nově zřízených  kontaktních 
míst (KM) na Trutnovsku a Náchodsku: 
ve Vrchlabí v Krkonošské ulici 27, v Trut-
nově, Křižíkova ulice 65 či v  Náchodě, 
Plhovská 340. Otevírací doba KM je 
denně od 8.30 do 16.30 hodin, případně 
se lze dohodnout individuálně. Pokud si 
přeje klient osobní návštěvu u něj doma, 
lze požádat o takové setkání telefonicky 
na tel. 608 96 25 55. Pokud budou chtít 
klienti ještě další informace, případně 
novinky mohou navštívit naše webovské 
stránky nakupzlato.cz.

Děkuji Vám za  rozhovor a  přeji 
hodně úspěchů.

Naše pobočky v náchodském regionu:

Náchod
Plhovská 340
(vchod do restaurace
vedle České pojišťovny)
tel. 608 962 555
Otevírací doba: po - pá od 9.00 do 17.00 hod



Realitní kancelá� RAKO reality s.r.o. - expozitura Náchod
Adresa provozovny: Náchod, Kamenice 112

Tel. �. 491 422 272, 608 66 77 34,
 608 88 30 12, 608 88 30 14

www.rako-reality.cz

-  byty zd�né 3+1, 2+1 s garážemi v os. vl. v N. M�st� n/Met. Info v RK
- byt 2+1 v os. vl. ve zd�ném dom� v Hronov� se zahrádkou    990.000,-K�
- byt atypicky �ešený v Náchod� ve funkcionalistickém dom�  1.750.000,-K�
- byt zd�ný 3+1 s garáží a �ást. vybavením v os. vl. v �. Skalici   Info v RK
- byt 4+1 v os. vl. v Náchod� na Plhov� v 3. NP s výtahem       1.350.000,-K�
- byt 2+1 v os. vl. v Náchod�, ul. B�loveská, velmi p�kný  950.000,-K�
- obchod (pl. 49 m2) pronájem s výlohami v centru Náchoda     Info v RK
- kancelá�e pronájem v Náchod� v 1. pat�e o vým��e 238 m2      22.900,-K�/m�s.
- chalupa roubená ve Lhot� pod Ho�i�kami se zahradou          700.000,-K�  
- chata na Rzech nedaleko Nového Hrádku, zahrada 2 578m2    850.000,-K�
- chata (25 m2) s vl. zaradou v Náchod�, el. a voda zavedana    450.000,-K�
- chalupa - rod. d�m v Dolní Radechové se zahradou a garáží    390.000,-K�
- rod. d�m 4+1 v �eské Skalici nedaleko centra, klidné místo   1.980.000,-K�
- rod. d�m 5+1 v Broumov�  na p�kném klidném míst�            1.900.000,-K�
- rod. d�m 5+1 ve Velkém Po�í�í ihned k nast�hování              2.550.000,-K�
- rod. d�m - penzion 7+2 v Deštné v Orl. h. v centru, klid          3.500.000,-K� 
- rod. d�m nízkonákladová moderní  novostavba v Náchod�     6.490.000,-K�
- rod. vila s t�emi byty 3+kk ze 40 let v Náchod� u centra         2.390.000,-K�
- rod. d�m 6+1,1+1 v Novém M�st� n/Met., pozemek 452 m2   3.399.000,-K�
- st. poz. 1249 m2 na Borové u Náchoda slunný rovinatý           399.000,-K�
- dv� zahrady s dv�ma chatami ve Velkém D�eví�i  330.000,-K�        a 690.000,-K�
- zahrada s d�ev�nou chatkou na Jizbici na vlastním pozemku    120.000,-K�

klempířství

Klempířské 
a pokrývačské 

práce

mobil: 777 155 344
E-mail: stanislav.pesta@worldonline.cz 

www.strechy-pesta.cz

Práce mobilní přívěsovou 
plošinou IP14-3

Žlaby, okna, kleštiny
natřete z naší plošiny

eštaP

Prodej stromk�Prodej stromk�
k  prodeji pocházejí ze specializovaných  plantáží  přesně 

dle Vašich představ a představ vašich dětí:
*  nizoučké či naopak vysoké
*  košaté nebo štíhlé
*  v širokém sortimentu: borovic, jedlí, 
     smrčků či smrčků střibrných

Neváhejte tedy a  spolu se svými dětmi si přijďte vybrat svůj vánoční stromek! 

   Kam?

 Ovoce a zelenina GLOBUS (proti bývalé 
jídelně TEPNA Náchod, vedle LIDLU)

Pneuservis
 T. G. Masaryka 140 �eská Skalice

(naproti �erpací stanici Benzina)

Pneu osobní – nákladní
Ráfky plechové – Alu

Posezonní slevy 
na vybrané pneu 
až 50%

Zimní – letní

Jan Isák
PNEU SERVISPNEU SERVIS

732 918 500732 918 500

zaváděcí 
 slevy 20%



* Pronajmu sklepní byt 1+1 v centru m�s-
ta Náchod ulice Palachova 1457 u okresního 
soudu. Cena 2500K� + energie + kauce. Tel. 
774 699 600, e-mail: z.faifr@seznam.cz
* Pronajmu garsonku v Hronov�, náj.3600,-
K� + inkaso. Kauce nutná. TEL.:608 66 77 30
* Pronajmu dlouhodob� 1+kk v Novém 
M�st� n/M. Byt je v klidné �ásti, zateplen, 
plastová okna. Volný ihned. Nájem 4600,- + 
elekt�ina. Kauce 15000,-K� tel: 608323373
* Prodej DB 3+1 (62 m2) ve Velkém Po�í�í. 
D�m a byt po celkové rekonstrukci, zatep-
lení, stoupa�ky, plastová okna, nové jádro, 
vest. sk�ín�, podhledy. Slunný, orientovaný 
na JV. Výborná dopravní obslužnost. Cena 
843.000,-K�. Tel.724874458
* Pronajmu byt v Hronov�, 48 m2, nov� zre-
konstruovaný 1+kk v p�ízemí, 6600,-K�/m�s. 
v�.inkasa. Kauce nutná. TEL.:608 66 77 30

* Prodáme rodinný patrový d�m p�ed re-
konstrukcí, v klidné �ásti Náchoda. Se za-
hradou cca 700 m2. Cena 1 800 000,-K�. Tel. 
774 678 899
* Pronajmu garáž v Náchod�. Tel. 732 167 291.
* Hledáme RD v Náchod� nebo v nejbližším 
okolí (Malé Po�í�í, Kramolna, Dolní Rade-
chová, Babí, Lipí). Dispozice 4+1 s dílnou �i 
garáží nebo 5+1 nebo 3+1 s možností p�dní 
vestavby 2 pokoj�.Tel.: 721 146 244

* Sháníme menší pozemek m�že být i s 
chatou v okolí Náchoda. Tel 608 667 734
* Prodám na Kramoln� RD 6+kk, ÚT na 
plyn i TP, voda i kanal. ve�ejná. Na p�kném 
slunném pozemku 1100m2 je zd�ná garáž a 
kolna. Tel.: 608 245 634
* Sháním v Náchod� a okolí do 30km RD 
nebo chalupu v cen� do 1,6 mil. Menší opra-
vy nevadí. Tel.: 608 245 634
* Hronov - dlouhodob� pronajmu pln� 
zrekonstruovaný byt 42 m2, se všemi spo-
t�ebi�i, nájemné 4000,-K� + inkaso, kauce 
nutná, internet zaveden. Tel. 605 33 44 24, 
e - mail: KaMaROZ@seznam.cz
* Koupím les v okolí 20 km od Náchoda. 
Tel.:736 653 367
* Koupím výnosovou nemovitost (fungující 
výrobnu, továrnu apod.). Tel. 739 086 870, 
e - mail: achlum@seznam.cz
* Prodám chalupu u Náchoda, asfaltová 
cesta, krásné místo - klid. Cena k jednání 
690 000,-K�. Tel. 603 375 364
* Prodám rod. d�m na Kramoln� u Ná-
choda, 5+kk - pozemek sm�rovaný na jih, 
1200 m2, garáž mimo d�m. Cena 1 700 
000,-K�. Bez realitky. Tel. 777 062 191
* Prodám p�knou garáž v �eské Skalici 21m2 
vhodná i jako sklad. Asfaltová cesta, možnost 
p�ijetí nákl. autem. Super cena 59 000. TEL.: 
721 435 426
* Prodám krásný staveb. pozemek ve Sto-
lín� cca 1 km od �.Kostelce vým�ra 2111 
m2, p�íjezd po nové zpevn�né cest�, na hra-
nici pozemku jsou všechny p�ípojky, možno 
ihned stav�t. Cena 500,-K�/ m2 - dohoda. 
TEL.:775 324 350
* Pronajmu garáž v centru Náchoda - bez 
el., 1000,- K�/m�sí�n�. Tel. 773 974 100
* Prodám rodinný domek se zahradou v 
Hronov�. Tel. 732 561 959
* Prodám garáž v Broumov�. Cena doho-
dou. tel. 776 140 211
* Prodám sad o vým��e 1600 m2 - nutno 
vid�t. Tel. 607 574 084

* Prodáme rodinný d�m na Kramoln�. 
2 patra, balkón, 500 m2 pozemek, zast�e-
šené sezení na zahrad�, parkovací místo 
pro 3 auta + garáž. P�ímý prodej bez rea-
litky! 603 229 415

* Prodám novostavbu nízkoenergetické-
ho RD 4+1 na krásném klidném míst� po-
blíž centra Náchoda. Pozemek 630m2. Cena: 
2.990.000,- K�. RK ne! Tel: 737 786 812
* Prodám pozemek v Náchod� - Malé 
Po�í�í - 6573 m2 - louka - možnost stavby 
zahradního domku. P�kné prost�edí. Cena 
120,- K�/m2 (dohoda možná) RK nevolat! 
TEL.: 606951546
* Prodám RD ve výstavb� (hrubá stav-
ba) 6+1 v obci Chvalkovice - Miskolezy. 
Cena 499.000K� Tel. 774 699 600, e-mail: 
z.faifr@seznam.cz

*  S O U K R O M �  *  Š I KOV N �  *  R O Z U M N �  *  RYC H L E  *
* Prodám byt 2+kk, 66 m2, 3NP, v OV, 
ve zd�ném dom� na p�kném míst� v cen-
tru Náchoda. K bytu pat�í velké sklepní a 
p�dní prostory + podíl na spole�né zahrad� 
a dvo�e, který je možné použít k parkování. 
Nízké provozní náklady na bydlení, tope-
ní vlastní na zemní plyn. Cena 690 tis. K�. 
TEL.:602 892 004
* Dlouhodob� pronajmu byt 3 + 1, 75 m2, 
v klidné �ásti Náchod - Branka, nov� zre-
konstruovaný, parkování u domu, sklep, vel-
ké d�tské h�išt�. Volný od 1.2.2012. Nájem 
5500 K� + inkaso. Tel.: 776 021 342
* Pronájem opraveného bytu, neza�í-
zeného, 3+1 v �eské Skalici. Okrajová 
�ást, 10 min do centra a k vlak. nádraží. 
TEL.:775 303 348
* Prodám byt 4+1 (82m2) v druhém pat�e 
panelového domu v Dobrušce v ulici Za uni-
verzitou (u d�tského h�išt�). Byt se nachází 
v klidné lokalit� m�sta, blízko marketu, aut 
zastávky i centra. Je po �áste�né rekonstruk-
ci - nový výtah, stoupa�ky, topení, plastová 
okna. Celý d�m je zateplen. K bytu náleží 
sklepní kóje. TV i internet zaveden. Cena 
pevná - 1290000. Tel: 774260172
* PRONAJMU NOVÝ BYT 2+KK 47m2 v 
Hronov�. 6.900 K� v�. inkasa. Tel.602 133 173
* Prodám byt 1+4M v OV v Náchod� na 
Plhov�, tel.:725 048 673 odpoledne
* Pronajmu byt 2+1 52 m2, �ást.za�ízený, 
v Náchod� blízko centra, v cihlovém dom�, 
náj. 4500,-K� v�. fondu opravu + inkaso, 
kauce 12 tis.K�. TEL.:733 735 709
* Pronajmu nový podkrovní byt 1+kk na 
Komenského ulici v Náchod�. Cena 3500,- 
+ služby, kauce 10.000,- volné od 1.12.2011 
tel.602 247 247
* Prodám dr.byt 3+1 ul. Pražská 73m2, 
nová okna, lodžie, p�vodní stav ihned 
volný, páté patro, super cena 690.000 K�. 
Tel.777 126 586
* Pronajmu byt 3+1 v Polici nad Metuji 
Tel. 604751254
* Prodám nebo pronajmu byt 2+1 v podí-
lovém vlastnictví v Broumov� v centru m�s-
ta. 85 m2, garáž. Cena dohodou. 721 901 952
* Pronajmu byt 1 + 1 v Náchod�, I. kate-
gorie s balkonem, nová plastová okna, d�m 
zateplen. Ihned volný. Tel.: 604 532 387

* Prodám byt blízko centra v Hronov� 
v osob. vlast. 2+1 v p�ízemí šestibytov-
ky. Tel.606 636 631

* Prodám DB 1+kk v centru Náchoda. Za-
teplený po rekonstrukci. Ihned volný. P�i 
rychlém jednání sleva. Tel. 604576080
* PRODÁM/PRONAJMU DB(56m2) 2+1 
v NÁCHOD�. IHNED volný. 739138851
* Prodám byt 1+1 s lodžií, OV, zd�ný, Kar-
l�v kope�ek Náchod, �áste�ná rekonstrukce, 
fotky: www.zivotjehra.webnode.cz, fotoga-
lerie, cena 655000 K�, tel.777612068
* Prodám p�. pronajmu družstevní byt 
1+1 v Mezim�stí tel. 604628520
* Pronajmu byt 3+1 (nová plastová okna) v 
Novém M�st� nad Metují na Malecí. V blíz-
kosti jsou škola a supermarkety. Nájem 6000 
K� + inkaso, nutná kauce. Volný od 1.12. 
2011 - 776 686 691
* Pronajmu dlouhodob� byt 2+1 v Ná-
chod�. Možnost prostoru v nedaleké garáži 
majitele. Výhodná poloha, klidné bydlení 
poblíž Montace. Tel. 721 303 867
* Pronajmu byt 1+1 v Novém M�st� n.M. 
Malecí. Zd�ná koupelna, plovoucí podlaha, 
internet, balkon. Nájem 3600K� + 2200K� 
záloha na energie. 15000K� vratná kauce. 
Tel.732 284 594
* Pronajmu byt 1+1+k v Hronov�. Tel. 
608 11 00 41
* Pronajmu vybavený byt 2+1 po celkové 
rekonstrukci v centru Náchoda (nadstan-
dardní). Nájemné 8.000,- K� + služby. Od 
1.1.2012. Tel. 608 351 606
* Pronajmu byt 2+1 v centru m�sta Ná-
chod, ulice Palachova 1457 u okresního 
soudu. Byt se nachází v cihlovém dom� ve 
4 N.P. bez výtahu. Cena 5000 +služby, Tel: 
774699600 nebo e-mail: z.faifr@seznam.cz
* Prodám byt 3+1 v Náchod�, nová okna, 
zateplen, volný ihned, cena 750tis. K�. 
TEL.: 774 061 131
* Pronajmeme byt 1+kk 34 m2 v Hronov�, 
ul. Husova. Velmi dobrý stav, parkování za-
jišt�no. Cena 4600,- + inkaso. Kauce 8.000 
K�. Tel. 777 152 750
* Pronajmu dlouhodob� velký byt 2+1 
75m2 v Náchod�. Výhodná poloha poblíž 
centra. Parkování u domu. Nová plasto-
vá okna, topidla a kuchy�ská linka. P�da, 
sklep, tel., inter., kabel. TV. Kauce 20000,-. 
Volné od 1. 10. 2011. Telefon: 736688742

* Prodám RD v Jasenné 7 km od Jarom��e. 
D�m má 2.N.P. a je celý podsklepený 4+1 
cena 1.859.000K� Tel.: 774 699 600, e-mail: 
z.faifr@seznam.cz
* Koupím stavební pozemek na klidném 
míst�. Tel. 739 486 403
* Hledáme RD nebo chalupu v dobrém 
stavu na Náchodsku nebo Broumovsku. Tel. 
739 486 403

* Pronajmu prostory v dom� bývalého 
Obecního ú�adu v Dolní Radechové, 
Náchodská 117. Jedná se o 5 kancelá�í, 
sklad a WC v p�ízemí domu s parkovacím 
stáním, podl.plocha cca110m2, vytáp�ní 
akum. kamny. Nájemné 4.500,-K� + in-
kaso, možno pronajmout i jednotliv�, tel. 
608 90 30 70.
* Pronajmu obchodní prostory a kance-
lá�ské prostory (oboje samostatn�) v centru 
Náchoda - na Kamenici. Tel.605 450 384
* Pronajmu malou kancelá� (2x4m) s výhl. 
do zelen� poblíž centra, + WC, v nov� zrek. 
dom� v NA. Nutno vid�t, náj. 1.500 +el. 
+vody +topení +kauce, tel. 608903070.
* Pronajmeme nebytové prostory v dom� 
�p.1742 Palachova ulice v Náchod� (bývalé 
PVT), kancelá�e, u�ebny, ordinace, provo-
zovny apod. TEL.: 777 130 410
* Pronajmeme volné obchodní prostory v 
Pasáži Kamenice v Náchod� na Kamenici. 
K dispozici prodejny o velikosti 38 m2 a 60 
m2. TEL.:777 152 750
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTO-
RY V TRUTNOV	 NA KRAKONOŠOV� 
NÁM�STÍ, 1.PATRO, CCA 170 M2.VHOD-
NÉ PRO PRODEJNU, BOWLING, KA-
VÁRNU, FITNESS CENTRUM APOD. 
INFO 777 302 483, 777 606 464
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTO-
RY V TRUTNOV	 NA KRAKONOŠOV� 
NÁM�STÍ, CCA 123 M2.VHODNÉ PRO 
PRODEJNU, ATELIÉR, KANCELÁ�E 
ZN.DOBRÁ ADRESA. INFO 777 302 483, 
777 606 464

* Prodám dív�í lyža�ské boty na sjezdov-
ky, vel. 37, tém�� nepoužívané. Cena doho-
dou, tel. 491 420 945, 603 440 969
* Prodám palivové d�íví 1 m3 700,-K�. 
TEL.:604 561 210
* Prodám klece pro k�e�ka 2 ks s vy-
bavením. Rozm�ry 37x34x28 (200 K�) 
a 25x27x21 (200 K�). Tel. 774 595 981, 
490 504 723
* Prodám palivové d�evo, v�etn� dopravy. 
Cena dohodou. Tel. 725 992 088
* Prodám sololitové desky 2,75 x 1,5 
m a plast. rohovou sprchovou vani�ku 
(90x90cm). Cena dohodou, levn�. Tel. 
602 103 775
* Prodám p�ikrývky z ov�í vlny 2 ks a pol-
štá�e 2 ks - nové nepoužívané. Cena 3000,-
K� a pé�ové deky 2 ks (nové sypky) za 1000 
K�. TEL.:490 504 723, 774 59 59 81
* Prodám digitální zrcadlovku SONY A 
200, stá�í 3 roky. Levn�. TEL.:491 422 026
* Prodám z poz�stal. paliv. d�íví i s p�eprav-
kami, fošny jasan, smrk, suché - LEVN�. 
TEL.:604 611 107
* Prodám zachovalou pra�ku zn.
BOSCH -3 roky stará. Výborný stav. Cena 
4000K� p�i rychlém jednání možná sleva. 
Tel.604 448 810
* Prodám harmoniku Weltmeister typ 
Stella. D�dictví - 8000,-K�, p�i rychlém jed-
nání sleva. TEL.:777 017 117
* Prodám 12-ti strunnou kytaru Cremona 
- nová, �ervená, ší�e 0-tého pražce 5 cm, cena 
2000,-K� - sp�chá - dohoda. TEL.: 777 017 117

* Jsem rozvedená 60 let z Náchoda. Ráda 
bych se seznámila s hodným, up�ímným, 
citlivým mužem do 63 let. Jen vážn�!. Ráda 
jezdím na kole, chodím do p�írody a také do 
spolenosti. Nejlépe Náchod (možno i okolí). 
Tel. 604 575 203 SMS, MMS
* Muž sportovní postavy 30/176/84 hledá 
slušnou, hodnou, citlivou, sympatickou 
ženu - dívku mezi 25-31 lety pro vážný 
vztah a p�ípadný budoucí spole�ný život, 1 
dít� není p�ekážkou (já bez závazk�). Ná-
chod i okolí do 15 km. Tel. 725 769 792 
SMS a MMS
* Rozvedený 48/180 pohodový všestran-
ných zájm� hledá ženu, štíhlou, plnoštíh-
lou od 40 do 48 let k vážnému seznámení, 
která také nechce z�stat sama. Zn. Najdu T�. 
TEL.:737 623 632
* Hledá se táta-neku�ák. Jsem 37/167 s 
2-letou princeznou. Tel. 722 605 188
* Vdovec 54 let, štíhlý, sportovní typ, rád 
se seznámí se ženou 40 - 50 let. Mám rád 
zví�ata a p�írodu. Jarom�� a okolí. TEL.: 
739 735 052

* Pronajmu byt 2+1 52 m2, �ást. za�ízený, 
v Náchod� blízko centra, v cihlovém dom�, 
náj. 4000,-K� v�. fondu opravu + inkaso, 
kauce 12 tis.K�. TEL.:733 735 709
* Pronajmu dlouhodob� byt 1+kk s bal-
konem v OV v Novém M�st� n.Met., nájem 
3.500 K� + 1500 ikaso, volný ihned. Tel. 
732 167 291.
* Nabídn�te byt v os. vl. 2+1, 3+1 nebo do-
mek, chalupu k trv. bydlení pouze Náchod a 
blízké okolí do 1,5 mil. K�. Tel.: 608 883 012

* Hledám dlouhodobý pronájem bytu 
1+1 (garsoniery) I.kategorie v Novém 
M�st� n.M.. TEL.:606 614 832

* Pronajmu garzonku s balkonem v Ná-
chod�. Tel. 608 66 77 32
* Prodáme p�kný byt 2+kk, který se nachá-
zí ve zvýšeném p�ízemí zd�ného domu na 
klidném míst�. Byt je v osobním vlastnictví, 
nová plastová okna. K bytu náleží sklepní 
kóje a podíl na spole�ných �ástech domu a 
pozemku. Možnost parkování. Velmi výhod-
ná cena. Tel.: 608 245 634
* Pronajmu nadst. byt 3+1, 100m2, v RD se 
zahradou a park. ve V.Srbské. Vše nové, pl.ok-
na, zateplení, kuchy�, koup., d�ev.oblož.dve�e, 
náj. 5.500 +voda +el. +plyn +kauce, 608903070
* Pronajmu p�íp. prodám DB 3+1 v 
Dobrušce. TEL.:605 402 323
* Prodám sv�tlý byt 2+1 v osobním vlast-
nictví v Polici nad Metují, vým�ra 50 m2. 
Cena: 490 000,- K�. Tel.: 777 602 884
* Prodám nov� rekonstruovaný družstev-
ní byt 1+1 v Hronov� o vým��e 41 m2. Cena: 
666 000,- K�. Tel.: 774 311 404
* Prodám byt 2+1 v OV s balkonem v cent-
ru Nového M�sta nad Metují, vým�ra 48 m2. 
Cena: 950 000,- K�. Tel.: 777 602 884
* Prodám byt 1+1 v OV v Náchod�-P�í-
kopy, vým�ra 32 m2, d�m je po revitalizaci. 
Cena: 665 000,- K�. Tel.: 777 602 884
* Prodám družst. byt 2+1 na Plhov�, 2. pa-
tro, byt je po celk. rekonstrukci, nová kuch. 
linka. Cena dohodou. Tel. 776 079 292
* Dlouhodobý pronájem bytu 2+1 po re-
konstrukci v Náchod�, B�loveská ul., od led-
na 2012. Jen solidnímu zájemci bez domá-
cích zví�at. Nájem 4.500,- + inkaso. Vratná 
kauce 15 000,-K�. TEL.:739 470 891
* Prodám družstevní byt 1+1 v �erveném 
Kostelci po celkové rekonstrukci: plastová okna, 
zd�ná koupelna. Cena:600 000 K�. P�i rychlém 
jednání sleva.Tel.731329193 RK. nevolat.
* Pronajmu nový byt 2+kk v Hronov�. Byt 
je po celkové rekonstrukci a cena je 4.400 + 
inkaso. Kauce nutná. Tel.602 133 173
* Koupím byt v OV 2+1, 3+1 cca 60 m2 
s balkonem v Náchod�, nejlépe ul.B�lo-
veská nebo Plhov. RK NEVOLAT. TEL.: 
604 725 351
* Prodám DB 5+1 Náchod Plhov, 1. podla-
ží, d�m po kompletní revitalizaci, euro vý-
tah, kuchy�ská linka na míru v�etn� spot�e-
bi��, vestav�né sk�ín�. Cena 1.200.000,- P�i 
rychlém jednání sleva 100.000,-. RK nevo-
lat. Tel. 603 229 846
* Pronajmu 5+1 Náchod Plhov, 1. podlaží, 
cena 4500,- + energie. Kauce 20.000 K�. Tel. 
777 871 140
* Prodám byt v Jarom��i v klidné �ás-
ti, 3+kk 73 m2, kolaudace v r.2008, vše 
nové, možno i se za�ízením. Dohoda. 
TEL.:737 939 678

BYTY

KOUPÍM

NEMOVITOSTI

PRODÁM

SEZNÁMENÍ

NEBYTOVÉ PROSTORY

AUTO - MOTO

R	ZNÉ

* Prodám knihy - Receptá� na každý den, 
P�emek Podlaha, á 50,-K�. TEL.:777 017 117
* Prodám kvalitní katrovanou �ernozem 
- travní substrát, ideální k obnov� a zakládá-
ní nových trávník�, do skleník� a výsadb�. 
Cena 470,- K�/1 m3. Min. odb�r 2 m3. Dove-
zu. Tel: 775 959 962

* Pohlednice koupím do r.1945 i celou sbír-
ku.Tel. 724 251 357
* Koupím zlato 900,-K�/24k, 500,-K�/14k 
P�ijedu a ihned na hotovosti zaplatím. Tel 
774334012
* Dob�e zaplatím staré pohlednice, foto-
gra� e a poštovní známky, tel.�.724 020 858
* Knihy a �asopisy - koupím i v�tší množ-
ství, tel.�.722 907 510
* Mince a bankovky - platba hotov�, 
tel.�.724 020 858
* Koupím knihy Verne, May a jiné dobro-
družné, tel.�.722 907 510
* Ihned zaplatím za Vaše staré hra�ky 
zn. ITES, KDN, IGRA, SM�R aj., hra�ky 
na bowden, autodráhy, vlá�ky 0, H0, TT, N, 
MÄRKLIN, MERKUR aj., hodiny, hodinky, 
fotoaparáty, rádia, vojenské v�ci, obrazy, 
knihy od K. Maye a J. Vernea aj. staré i po-
škozené p�edm�ty. Tel. 608 811 683
* Koupím starožitné i starší fotoaparáty a 
objektivy v jakémkoliv stavu i p�íslušenství. 
Koupím také stereokotou�ky, meoskopy a 
jiné fotop�íslušenství a NÁRAMKOVÉ HO-
DINKY. Slušné jednání platba v hotovosti. 
Tel. 777 559 451
* Koupím veškeré starožitnosti nap�. ob-
raz, sklo, porcelán, hodiny, mince, pohledni-
ce, knihy i celou poz�stalost. Peníze na ruku. 
P�ijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
* Vykoupím vraky vozidel v jakémkoliv 
stavu, tel: 777222232
* Koupím staré nebo historické jízdní kolo 
- nebo šlapací d�tské autí�ko. Tel. 603 173 075

* Zdravotní sestra s praxí nabízí pé�i o se-
niory nebo d�ti. Kontakt na tel. 721 192 491
* Sháníte dou�ování? Seženeme Vám kom-
petentního studenta ze SŠ. Kontaktujte na 
doucovaninachod@email.cz, tel.775 945 354
* Studentka VŠ nabízí dou�ování ze zákla-
d� angli�tiny nebo špan�lštiny. Zájemci pište 
na bombicek9@seznam.cz

* GRUNTOVÁNÍ ZAHRAD - kácení 
d�evin, pro�ezy, sekání trávy, práce s k�o-
vino�ezem, úklid zahrady, odvoz v�tví, 
listí, trávy a odpadu, rovnání terénu, aj. 
Tel: 774740614

* Vyklidíme p�dy, sklepy, byty, garáže, 
RD, chaty, k�lny, p�ístavky, vše co p�ekáží 
- koberce, nábytek, lednice, pra�ky, odpad, 
atd. Tel: 775959962

* Prodám 4 ks velmi zachovalých disk�. 
2 obuté zim. Barumkami 165/70x13. Šrouby 
4x100 mm, st�ed 54 mm, zn. Toyota. Sleva 
60%, 2 ks disk� + 2 duše + 1 pneu 5x16, 
šrouby 4x100, st�ed 60 mm. Tel. 604 406 304
* Prodám auto veterán Opel Olympia 
Record R3 r.v.1964, obsah 1700 ccm, 
po renovaci. Mnoho náhr. díl�. Originál. 
TEL.:499 882 697
* Prodám 4 ks zimní pneu 6 mm zn.MAS-
TER 165/70 R 14. TEL.:603 707 850
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DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

*Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002 
*Palackého 83, Náchod, tel.: 491 424 508, 603 165 971, 604 756 688 
*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 104
*T.G.Masaryka 126, Č.Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

V. Třebešov u Č. Skalice - Pěkná usedlost-komplex 4 budov-obytná (3+1),vel.stodola,chlévy,garáž,pozemek od 4.100 m2 .............2.700.000,-Kč
Náchod - centrum - Komerční objekt (zast. pl. 620 m2) na atraktivní místě-dle ÚP zóna obč.vybavenosti,pozemek 1.107 m2 ....................2,7 mil.Kč
N. Město n/Met. - RD v pěkných lokalitách-ul.Okrajová-větší 5+1- 2,8 mil.Kč k jednání,ul.Husova 2.295.000,-Kč,ul.Rašínova ............ 1,8 mil.Kč!
D. Radechová - RD po rekon.-plast.+střešní okna,plov.podlahy..-1,46 mil.Kč,Teplice n/M-RD-2 vel.byty,možnost ubytování .................2,69 mil.Kč
Náchod - Nadst. vybavený byt (včetně nověj.spotřebičů) 1+1 (42m2),nové okna,podlahy,vest.skříně-nutno vidět ............... 749.000,-Kč k jednání!
N. Město n/M. - Byt 4+1 s garáží,pěkná lokalita,malé náklady na provoz-1.245.000,-Kč a 3+1 OV,plast.okna,po část.rekon ............1,35 mil.Kč
Náchod - centrum - Víceúčel. RD-byt 3+1 a ordinace s vlast.vstupem...3,5 mil.Kč, Pěkný byt 1+1 (36 m2) u nákup.středisek ...........490.000,-Kč
Šonov u N. Město nad Met. - Hospodářský RD (2+1) se stodolou a chlévy,okraj obce,pozemek dle zájmu až 8.000 m2 ..................1.270.000,-Kč
Bohuslavice u N. Města n/M - Větší RD,klidné místo,plast.okna...2,8 mil.Kč a RD 2+1 s půdou k vestavbě ....................1,9 mil.Kč,popř.pronájem
N. Hrádek - RD - část. rekon.,2 byty,půda k vestavbě,na náměstí..880.000,-Kč,Olivětín u Broumova-Byt 3+1 ....... 530.000,-Kč (směna za 2+1)
Slavoňov u N. Města n/M - Hospodářský dům (až 5+1) po část.rekonstr.,s chlévy,stodolou a dílnami,pěkné,klidné místo .................795.000,-Kč!

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

Flamenco, perská hudba a jazz, !!! DNES !!!
2. 12. 2011 ve 20.00 hodin v Náchodě Bělovsi.

Informace na tel 604 672 252
a www.hudbajinak.info



v Náchod�  
Pasáž na KameniciciVO

LNÉ OBCHODNÍ PROSTORYVO
LNÉ OBCHODNÍ PROSTORY

Tel.: 777 152 750Tel.: 777 152 750

PS - STAV SEDLÁČEK s.r.o., Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod
Tel., fax: 491 423 238, 774 351 607, e-mail:ps.stav@tiscali.cz, www.ps-stav.cz

 Využijte poslední příležitost před zvýšením DPH !!!

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH 
OKEN A DVEŘÍ

Okna REHAU ED86 – 6 komor Uw=0,85W/m2K, 
REHAU GENEO – se skleněným vláknem, Uw=0,72W/m2K, 

BRÜGMANN/SALAMANDER – Uw=1,2W/m2K.
Firma je zapsána v seznamu odborných dodavatelů “ZELENÁ ÚSPORÁM”

DRŽITELDRŽITEL
ISO 9001 ISO 9001 aa 14001 14001

Sleva Sleva 
30%30%

Domovní čistírny odpadních vod
LAKOVÁNÍ vypalovanými 
plasty včetně fosfátování

* dílce do vel.2400x1600x1600 mm
* výběr ze 100 barevných odstínů

* krátké dodací lhůty, příznivé ceny 
        

EKO s.r.o., tel./fax: 491 452 841
Ul.T.G.Masaryka 295, 552 03 Česká Skalice          

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu 
 rmy AUTOPRODEJ ROHAN

� náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

Uklidové práce
fi rma Kovalský

                                                čištění oken, koberců,                                             
                                           autočalounění

telefon: 608 880 801
e-mail: martinkovalsky@seznam.cz

Předvánoční úklidy

- servis, náhradní díly
- spotřební materiál                        

(sáčky, fi ltry, kobosan)
- výkup a prodej

ROZVOZ OB�D	ROZVOZ OB�D	
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod
Nabízíme rozvoz ob�d� pro � rmy, provo-

zovny, prodejny a soukromé osoby.
VA�ÍME KLASICKÁ �ESKÁ JÍDLA
Cena již od 45,-K�. Bereme stravenky

Volejte 728 386 034
 Vhodné pro d�chodce 
a matky na mate�ské.
ROZVOZ ZDARMA

Trasa: Náchod, Nové M�sto n. M., �eská 
Skalice, Hronov, �ervený Kostelec

• servisní prohlídky
• prodej náhradních díl�
• opravy karoserií a lakování
• p�ípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových voz� FORD

�eskoskalická 252, Náchod, Tel.: 491 543 089,608 823 694, michalskorpil@tiscali.cz

Nabízíme kompletní servis voz� zna�ky FORD:

www.ford-skorpil.cz

�výkup železa a barevných kov�
�výkup autokatalyzátor� za nejlepší ceny

    ul. 17. listopadu, Červený Kostelec             
                            po, st, pá         8 - 14.30 hod.
                            út, �t                8 - 16.30 hod.  
                            so                            8 - 12 hod.

mob.: 776 68 76 35

Tyršova 200, NÁCHOD - kování  491 424 115, 491 520 154, 491 520 155, 491 520 156 
Pod�bradova 230, Náchod - plošný materiál  491 423 666    

TRUHLÁŘSKÉ POTŘEBY PRAŽÁK
� prodej nábytkového a stavebního kování

� plošných materiál� � kuchy�ských desek
� parapet� � bytových dopl�k�

� veškerý sotiment truhlá�ské výroby

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

snadno a rychle
739 275 119

www.pujcime-vam.cz

Pot�ebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
p�edm�ty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, d�evo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbran� apod.

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 
NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z poz�stalosti, z p�dy, 

i p�i st�hování.
PO - zav�eno, ÚT - �T 9.30 - 17.00 

PÁ 9.30 - 13.00

608103810, 606270421
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NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM P	DU, SKLEP, D	M

Rychlé jednání  �  5 – 50 000,-Kč

SMART
PŮJČKA
SS
P

Nejvýhodnější podmínky v regionu

Měsíční splátky, na dobu 8 až 13
měsíců, hotovost  až do domu

Teplice n. M., Adršpach a okolí 734 474 649
Meziměstí a okolí 720 688 880
Broumov a okolí 608 851 221
Hronov, Č. Kostelec a okolí 604 216 189
Nové Město n. M. a okolí 774 687 508
Náchod a okolí 725 317 668

blízko centra, vhodné pro 
modeláž neht�, manikúru, 

pedikúru apod., samostatná 
voda. Cena dohodou. 
TEL.: 608 329 080

Pronajmu prostory 
v Náchod�

JUDr. DITA VÁVROVÁ
advokátka

Nad Celnicí 388, Náchod.
Mobil: 604 38 56 38,

 e-mail: advokat@ditavavrova.cz
Právní služby poskytované zejm. v oblastech:

• p�evody nemovitostí a ob�anské právo
• správní právo a zastupování p�ed ú�ady,

v�etn� cizineckého práva
• rodinné právo, rozvody

Novinka: smlouvy o p�evodu nemovitostí on-line
Více na www.advokatnachod.cz

Poskytování právních služeb:

Koupím mince, bankovky, 
pohlednice, plakáty, mapy

TEL.:606 270 421

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce smyko-
vým nakladačem BOBCAT.
Nakládání a rovnání zeminy a ji-
ných sypkých 
materiálů.

* stěhování bytů, 
kanceláří a nadměrných 

předmětů
* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 hodin denn�

tel.: 776 580 150
491 471 150, 777 045 327 

D
isk

rétn
ě

 S
p

o
leh

liv
ě

Pronajmu menší kancelář
v Náchodě, blízko centra.

Cena dohodou.

TEL.: 608 32 90 80

DIGITÁLNÍ TERESTRÁLNÍ
A SATELITNÍ PŘÍJEM SKYLINK,

GITAL LINK
pro domácnost, rodinné domky,
panelové domy, hotely, penzióny

profi  digitální sestavy pro satelitní a DVBT pří-

jem do STA (technologie HUMAX, TOPFIELD, 

AXING, TRIAX), projekty, rekonstrukce stávají-

cích systémů, prodej technologie,montáž, servis

příjem zakázek: Po – 9.oo –  14.oo hod
                        St – 11.oo – 16.oo hod 
                      Čt – 9.oo – 14.oo hod 
                    úterý a pátek zavřeno  

TELKABEL CR, s.r.o.                 
Českých bratří 89                           
547 01 Náchod 

e-mail: telkabel.cr@tiscali.cz                                                     

více info na tel.:
491 422 999                           
777 790 675
604 264 708                                      

TEL.: 602 145 222

Zavedená jazyková škola hledá 
lektory jazyků na plnou či částečnou 

spolupráci. Nabízíme výborné platové 
ohodnocení a příjemné zázemí.

Info: 739 596 803 

Pronajmu nebytové prostory 
v Náchodě 

naproti Kinu Vesmír
40 m2, v přízemí s výlohou,

volné od 1.1.2012
TEL.: 603 194 008

Ú�ad pro zastupování státu 
ve v�cech majetkových 

vyhlašuje dnem 23. 11. 2011 výb�rové �ízení 
�. HNA/238/2011 – 2. kolo

Ing. Jaroslav Jánský

e-mail:
 ing.jansky@centrum.cz

zpracování da�ové evidence
v�. DPH, mezd, 

da�ová p�iznání.
Tel. 603 515 848

na zjišt�ní zájemce o koupi majetku: budova �.p. 63 
postavená na pozemku st.p.�. 243, 

pozemek stavební parcela �. 243 a pozemek 
pozemková parcela �. 534/2 se všemi sou�ástmi 

a p�íslušenstvím, vše v k.ú. Starý Ples a obci Jarom��. 
Podrobnosti o nabízeném majetku získáte 

na webových stránkách www.uzsvm.cz, ú�edních deskách 
m�stských ú�ad� a tel �. 491 457 271, 737 281 466.

AK�NÍ 
VÁNO�NÍ P	J�KA

 p�j�ka od jednoho v��itele
 p�ímý investor

 individuální p�ístup splátek
 pro matky na MD, d�chodce,OSV�

AKCE NA LISTOPAD 
PRVNÍ SPLÁTKY AŽ V LEDNU

osobní 	 nan�ní poradce

775 271 693

KÁCENÍ 
STROM	

Tel.:
724 173 560



Husitská 11, Nové M�sto nad Metují
kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185

„KVALITA PROV	�ENÁ �ASEM“
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1+1 ANEB ORIGINÁLNÍ DÁREK PRO VAŠE NEJBLIŽŠÍ
OptikDoDomu na Komenského ulici v  Náchodě

OBROUČKY POD STROMEČEK

Na novou optiku OPTIK DO DOMU si lidé rychle zvykli. 
Nejžádan�jší jsou brýle na �tení nebo na dálku, které do-
dáváme už od 999,-k�. Od za�átku prosince p�inášíme pro 
zákazníky zkvalitn�ní služeb. Optické obrou�ky s b�žný-
mi �o�kami dodáváme již do n�kolika pracovních dn�. 
Pro m�síc prosinec nabízíme novou kolekci, která nabí-
zí nejnov�jší tvary a módní trendy, ale i klasické brýle. 
„Našim cílem je zp�ístupn�ní cen kvalitních dioptrických 
obrub spot�ebiteli“,  �íká ing. Karel Maršík z � rmy OP-
TIK Do DOMU. Nejsme pouze obchodníci, naše brýle 
si sami navrhujeme, dohlížíme na proces výroby a �o�ky 
zabrušujeme v naší provozovn� dle požadavk� zákazník�

Jako pod�kování za rok 2011 nabízíme v prosinci 
zákazník�m  nevšední dárek pro své blízké nebo si 
mohou ud�lat radost sami pro sebe. Mnoho z nás ješ-
t� brýle pod strome�ek nedostalo a mohlo by to být 
skute�né p�ekvapení. Jak na to?  P�i zakoupení kompletních brýlí s dioptrickými �o�kami PROFI si m�že 
zákazník vybrat  ješt� jedny kompletní brýle ve stejné hodnot� (dražší brýle m�že doplatit)  nebo dostane 
dárkový poukaz na �ástku, kterou zaplatit a ten m�že v�novat pod strome�ek. Dárkový poukaz je  p�enosný 
a platný do konce roku 2012. P�esv�d�te se o kvalit� našich výrobk� za exkluzivních cenových podmínek.

Jednoduchý p�íklad, kolik ušet�íte:
Pr�m�rná cena obrou�ek je v našich obchodech 1250 K�, pár �o�ek PROFI, které  jsou tvrzené, s antire-
flexem, UV ochranou a hydrofóbní vrstvou, stojí 1790 K�. Celková cena kompletních brýlí je 3040 K�. 
V této hodnot� si m�že zákazník vybrat brýle pro sebe nebo n�koho, koho p�ivede ssebou. Pokud chce 
dát obrou�ky pod  strome�ek, obdrží dárkový poukaz na 3040 K�. Jedny brýle stojí tedy 1520 K�. Navíc 
ke každé obrou�ce dostane zákazník zdarma pouzdro s �istícím mikrovláknem. V p�ípad�, že p�inesete 
platný p�edpis od léka�e, získáte samoz�ejm� další slevu dle p�edpisu. 

RESTAURACE NA KOUPALIŠTI V NÁCHODĚ

                                           rezervace na tel.: 603 422 845       pond�lí-ned�le od 11 hodin ob�dy

SILVESTR 2011 - SILVESTR 2011 - hraje Simon a Kaněrahraje Simon a Kaněra
vstupné 300,- Kč zahrnuje šampaňské a studené občerstvenívstupné 300,- Kč zahrnuje šampaňské a studené občerstvení

rezervace se zálohou 200,-Kčrezervace se zálohou 200,-Kč

TANEČNÍ VEČERY 3. 12., 10. 12., 17. 12., 23. 12.TANEČNÍ VEČERY 3. 12., 10. 12., 17. 12., 23. 12.
KAŽDODENNĚ PO CELÝ DEN TEPLÁ KUCHYNĚKAŽDODENNĚ PO CELÝ DEN TEPLÁ KUCHYNĚ

   Naše nabídka pro spole�enství vlastník� je 
zam��ena i na ryze praktické, provozní �innosti. 
Aby organizmus vašeho domu fungoval, musíte 
mu zajistit dodávku všech médií nutných pro 
jeho provoz. My dodávku t�chto médií - ele-
ktrická energie, voda, plyn, teplo, TUV a dalších 
- dokážeme zajistit a kontrolovat v�etn� údržby 
a revizí rozvod� pro tato média. VY budete by-
dlet, MY se o VÁS budeme starat!

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

� nabídka služeb p�i
správ� vašeho bytového fondu

� nabídka zkušeností 
   pro spole�enství vlastník� 

   jednotek

KVALITA A ZKUŠENOST
SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod www.sbdnachod.cz

MAGIC ENGLISH ZAHAJUJE 
PRODEJ VÁNO�NÍCH
DÁRKOVÝCH POUKAZ�

personifikované poukazy
pro děti psané formou

dopisu od Ježíška
(upravíme dle vašeho přání)

dárkové poukazy pro dospělé
sami si zvolíte cenu
i grafiku poukazu

Od února otevíráme nové kurzy!

Kontaktujte nás na tel: 603 508 779
a na e-mailu:

magicenglish@magicenglish.cz

Stezky za poznáním
 Od konce října se může Úpice pochlubit novou naučnou stezkou, která na zhruba třech 
kilometrech své trasy seznamuje návštěvníky s  přírodními krásami a  zajímavostmi le-
soparku Dlouhé záhony. Naučná stezka zde vznikla v rámci projektu Centra rozvoje Čes-
ká Skalice „Stezky za poznáním – šetrný produkt podporující rozvoj venkovské turistiky“ 
a ve spolupráci s Městem Úpice.
 Druhou stezkou za poznáním, vzniklou v rámci stejného projektu, je trasa z České Skalice 
až na hrad Vízmburk nesoucí název Po stopách erbu zlatého třmene. „Informace o naučné 
stezce najdete v tištěném průvodci, který obsahuje mapku i popis trasy a představuje pět stře-
dověkých sídel, tedy pět zastavení na stezce. Kromě toho stručně popisuje i změny krajiny, 
ke kterým docházelo v průběhu kolonizace oblasti severovýchodních Čech,“ představuje nově 
vydaný materiál vedoucí Regionálního informačního centra v České Skalici Pavla Dušková. 
V nejbližších týdnech budou po celé trase rozmístěny také standardní směrovky KČT.    (red)

SN�HÁNKY S MÍŠOU DOLINOVOU 
 Město Náchod ve spolupráci s klubem SUN Hopsáček a SVČ Déčko si dovolují pozvat 
Vás a Vaše ratolesti na zajímavou akci na Masarykově náměstí v Náchodě: Vánoční sněhán-
ky s Michaelou Dolinovou. Kdy? 9. prosince od 14 do 17.30 hodin. Na závěr nebude chybět 
ani ohňostroj. Atmosféru dokreslí i vánoční a řemelsné trhy včetně stánků s občerstvením, 
které budou na náměstí v provozu od 9 do 18 hodin. 

��������	
����Krevetová pasta
V prosincových vydáních Echa Vám nabídnu recepty na pomazánky, které by 
nem�ly chyb�t nap�íklad na váno�ním nebo Silvestrovském stole.

 Použijeme dva kelímky krevet, naložených v oleji a italském ko�ení. Olej scedí-
me a krevety propláchneme studenou vodou. Ke krevetám p�idáme 2 tavené sýry 
s vlákninou, Francouzský dresink  a nadrobno nakrájenou lah�dkovou cibulku. 

Zakápneme olivovým olejem a vše smícháme dohroma-
dy. Pastu m�žeme „zaost�it“  chilli ko�ením nebo pep-
�em.  Už zbývá jen pastu nat�ít na jednohubky z bílého 
toustového pe�iva a nahoru napíchnout olivu.

Tak, a
 Vám chutná….. p�eje La�ka Škodová

Církev Československá husitská v Hradci králové si Vás dovoluje  pozvat na

ADVENTNÍ  VARHANNÍ KONCERT
RENOMOVANÉHO VARHANÍKA  JAROSLAVA NEPILÉHO

Koncert se koná ve sboru kněze Ambrože (Ambrožova ulice) v Hradci Králové
ve středu 7. prosince 2011 od 18ti hodin.

V programu zazní poklady české i světové varhanní literatury, méně známé skladby
Dietricha Buxtehudeho a Georga Bohma a na závěr populární Toccata a fuga d moll od J. S. Bacha.

TENTO PROGRAM BUDE PROVEDEN V HRADECKÉM REGIONU POUZE JEDENKRÁT!!
Vstupné na koncert je dobrovolné, je tedy pouze na Vás, zda si budete chtít udělat čas a chuť na setkání 

s nádhernou varhanní  hudbou ve špičkovém provedení. Těšíme se na Vaši návštěvu.

DVACÁTÝ DRUHÝ
SVOBODNÝ ADVENT
 je název komponovaného pořadu ná-
chodských církví s podtitulem „Putování 
za Betlémskou hvězdou“. Uskuteční se v 
hlavním sále Městského divadla Dr. Čížka 
v Náchodě dne 18. prosince od 19.00 ho-
din. Výtěžek z dobrovolného vstupného 
bude věnován středisku Betanie – diako-
nie Českobratrské církve evangelické

POD VÁNO�NÍ STROME�EK, 
P�INESE VÁM JEŽÍŠEK…

Široká nabídka lahvových a sudových vín,
karafy, skleni�ky, sommelierské pot�eby

(chladi�e, otvíráky, nálevky…), dárkové balení, regály na víno

(vjezd do náměstí TGM)


